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Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 
 

  Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 988/SKHĐT-

QLĐTNNS ngày 07/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến 

thẩm định đề xuất dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn do 

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Tân Hà làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, 

Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến đối với lĩnh vực quản lý của ngành như 

sau: 

 1. Theo mô tả nội dung hồ sơ, dự án có sử dụng các công nghệ sau: Công 

nghệ chế biến nhựa thông tạo ra sản phẩm là Colophan và tinh dầu thông; 

Công nghệ chế biến quả hồi tạo ra sản phẩm là quả hồi khô, tinh dầu hồi và 

Acid Shikimic;  Công nghệ xử lý chất thải lỏng từ quá trình sản xuất. Tuy nhiên 

hồ sơ mô tả chưa đảm bảo quy định về nội dung giải trình công nghệ đối với hồ 

sơ dự án trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 

Điều 16 Luật Chuyển giao công nghệ. 

 Để có cơ sở đánh giá đồng bộ về sự phù hợp của phương án công nghệ 

được lựa chọn, việc đáp ứng các điều kiện sử dụng công nghệ,.... đối với mục 

tiêu, công suất của dự án, đề nghị chủ đầu tư cần bổ sung đầy đủ nội dung giải 

trình từng công nghệ trong dự án đầu tư. Cụ thể: 

- Phân tích lựa chọn phương án công nghệ. Ví dụ: Đề nghị cần phân tích 

rõ hơn về  các công nghệ chế biến nhựa thông, công nghệ chế biến hồi, công 

nghệ xử lý chất thải lỏng hiện nay đang được sử dụng trong nước và trên thế 

giới. Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án công nghệ và đề xuất 

phương án công nghệ được lựa chọn phù hợp,... 

- Tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình công nghệ; dự kiến danh mục, tình trạng, 

thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong dây chuyền công nghệ thuộc 

phương án công nghệ lựa chọn. Ví dụ: 

+ Xuất xứ công nghệ: Theo nội dung mô tả, xuất xứ công nghệ và các 

thiết bị có thể nhập khẩu từ các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU 

hoặc chế tạo tại Việt Nam. Đề nghị chủ đầu tư làm rõ xuất xứ công nghệ, thiết 
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bị dự kiến sử dụng. Trường hợp công nghệ sử dụng trong dự án được chuyển 

giao từ nước ngoài vào Việt Nam, chủ đầu tư cần thực hiện việc đăng ký chuyển 

giao công nghệ theo quy định tại Điều 31, Luật Chuyển giao công nghệ số 

07/2017/QH14. 

+ Dự kiến danh mục, thông số kỹ thuật của máy móc, thiết bị chính trong 

dây chuyền công nghệ thuộc phương án công nghệ lựa chọn. Tại trang 19 có nói 

Danh mục thiết bị của dây chuyền chế biến nhựa thông có tại phụ lục  2. Tuy 

nhiên tại phụ lục 2 còn thiếu. Tại Phụ lục 3 có một số hình ảnh của dây chuyền 

sản xuất tinh dầu hồi nhưng phải danh mục thiết bị. 

+ Tình trạng thiết bị là cũ, đã qua sử dụng hay là thiết bị mới. Trong 

trường hợp các máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ của dự án được nhập 

khẩu là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy 

định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Các tài liệu minh chứng công nghệ đã được kiểm chứng (nếu có). 

- Dự kiến kế hoạch đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật để vận hành dây chuyền công 

nghệ (nếu có). 

- Điều kiện sử dụng công nghệ. Ví dụ: Có yêu cầu, điều kiện gì khi sử 

dụng công nghệ (về nhân lực, các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội...) 

- Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ trong trường hợp góp vốn 

bằng công nghệ. 

2. Về cơ bản quy trình chế biến nhựa thông và quy trình chế biến quả hồi 

được đề xuất trong dự án đều là quy trình được sử dụng phổ biến hiện nay. Các 

công nghệ trên không thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao và danh 

mục công nghệ cấm chuyển giao theo quy định của tại Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển giao công nghệ.  

3. Một số nội dung khác: 

- Đối với quy trình chế biến quả Hồi (Trang 20), đề nghị làm rõ dung môi 

trích ly và dung môi chọn lọc để tinh chế Axit Shikimic là loại dung môi nào?  

 - Đối với giải pháp xử lý chất thải lỏng: Chất thải lỏng phát sinh trong quá 

trình sản xuất  (nước thải và dung môi trích ly) được dẫn về 2 hệ thống xử lý là: 

hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý và hệ thống xử lý và thu hồi dung 

môi. Theo nội dung thuyết minh nước sau khi xử lý sẽ được tuần hoàn tái sử 
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dụng cho chu kỳ sản xuất, dung môi được phân tách được tái sử dụng. Bã thải 

được xử lý bằng phương pháp nhiệt hóa (trang 15). Tuy nhiên nội dung giải 

trình về công nghệ xử lý nước thải còn khái lược, đề nghị chủ đầu tư có giải 

trình rõ ràng hơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

 
Bế Thị Thu Hiền 
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